
   

 

  

 

 

 

   

   

   

Editie 2013 - 4 

Dertiende jaargang 
 

Schakelen is het infoblad 

van vzw Recht en Welzijn, 

Nierlenderstraat 16 2520 
Ranst (Broechem) 

O.N. 459.814.147  

Schakelen verschijnt 4 

keer per jaar en is gratis 
voor vrijwilligers van 

Wereld-Delen 

 

Steunabonnement:  
12 euro per jaar. 

 

Verantwoordelijke uitge-

ver: Chris Nollet 

  

Inleven graag… 

 

Pas gelezen: het inkomen van de inwo-

ners van de gemeente Ranst ging gemid-

deld met meer dan 20 procent vooruit 

tussen 2006 en 2011. Een reden kan ge-

zocht worden in de vele nieuwe huizen 

en appartementen. Dat onze apparte-

menten, bouwgronden en woningen bij 

de duurdere zijn in de hele agglomeratie 

Antwerpen is al vele jaren bekend. An-

derzijds is er een woonproject sociale 

woningen via het OCMW van start ge-

gaan. Gelukkig voor mensen met een 

laag inkomen. Maar er is méér… 

 

Stel je even voor dat je in onze platte-

landsgemeente het moet stellen met een inkomen onder de armoedegrens. Dan ga je uiteraard graag win-

kelen waar dat goedkoop is. We vernemen van Ranstenaren dat zij daarvoor specifieke adressen kennen, 

bijvoorbeeld in Wommelgem en Antwerpen Noord. Dan heb je geschikt busvervoer nodig. En uiteraard ne-

men zij soms graag een voedselpakket aan. 

Wil je naar het ziekenfondskantoor, de vakbond, de Post of weg voor veel alledaagse dingen, moet je je 

verplaatsen. Je inkomen is laag, dus neem je de fiets (door weer en wind) als je die hebt, of de bus… Voor 

de belbus heb je een aansluiting nodig en deze brengt je niet waar je precies moet zijn: dus sleur je alles 

met je mee, te voet. En als je geregeld op controle moet in het ziekenhuis, dan moet je weer die bus op. 

Kan je je voorstellen hoeveel inspanning mensen in armoede moeten leveren om hun dag uit te kienen, om 

zo veel mogelijk te doen met weinig tijd en geld? En dat ze moe thuiskomen?! 

Je hebt een tijdlang gewoond in een huurappartement, maar je hebt het geluk om goedkoper elders te 

gaan wonen, een echt toeval. Maar wat blijkt: het huis is niet zo comfortabel, zonder dikke truien in huis en 

de verwarming op de meeste plaatsen op vriesstand kom je de winter niet door. Want warm stoken zou je 

weer armer maken. Hopen maar dat de eigenaar het huis niet wil renoveren, want waar moet je dan wo-

nen? Je blijft toch graag in het gezellige Ranst, waar mensen zo vriendelijk zijn…?! 

Jawel, het OCMW biedt heel wat kansen aan mensen in armoede en heeft vele nuttige diensten zoals de 

minder mobielencentrale, maar de ervaring leert dat er nog te veel drempels zijn om de stap naar daar te 

zetten. En velen hebben niet eens de informatie over wat mogelijk is. Ze zijn ook liever zelfstandig, dan 

voelen ze zich niet hulpeloos. Maar is dat wel de juiste keuze? 

Het moet ons niet verbazen dat mensen met een laag inkomen liever (?) in een stedelijk gebied wonen, 
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Algemene  

coördinatie 
 
 

Contacteer: 
Chris Nollet 

wereld-
delen@scarlet.be  

 
Tel. 03 485 73 52 

 
Taalwerking 

 
 

Regionale  
contactpersonen 

En: 

 
taal.wd@gmail.com 

 
Tel. 03 485 73 52 

 
De Container 
Ontmoetingsgroep 

 

Contactpersonen: 
 

Broechem, Emblem: 
0493 547988 

 

Ranst:: 0484 356088 
 

Oelegem: 03 3831630 

 
Het Magazijn 

Materiële hulp 

 
Project De Loods 

(enkel op afspraak) 
 

Project Sociale 
Winkel  (dinsdag 10-12 u 

& woensdag op afspraak) 

 
Tel. 0491 07 87 51 

 
Begeleiding  

Het NET / De Nieuwe 
Wereld 

 
Op afspraak op woensdag   

 

Kapelstraat 19 
Broechem   

Antwerpsesteenweg 29 
Lier 

 

Tel. 0498 75 75 04  

 
Secretariaat 

 
 
 

Contacteer:  
Chris Mullie 

administratie.wd@gmail.com 
Vrijdag 10-12uur 

Kapelstraat 19 Broechem  

 
Tel. 0496 72 63 99 



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

Taalwerking vandaag 

 

Naar goede traditie geven we in deze nieuwsbrief een actueel overzicht van onze taalwerking. Wie 
deze gegevens jaar na jaar volgt zal opmerken dat er opnieuw een stevige aangroei is op alle 

vlakken.  
 

Even de getallen laten spreken: we noteren in de lopende en voorziene projecten begin december 
267 deelnemers aan onze taalactiviteiten. Daarvan zijn er 122 kleuters, 66 lagere schoolkinderen, 
47 leerlingen uit het secundair onderwijs en 32 volwassenen. Tegelijk dien we dit aantal terug te 

schroeven aangezien een 15-tal secundaire leerlingen nog niet gestart zijn met hun werking en 
omdat één taalgroep voor volwassenen “on hold” werd gezet in afwachting van een bijkomende 

taalcoach voor deze groep. Niettemin is dit een enorm aantal deelnemers. 
 
Onze 37 begeleiders verzorgen activiteiten op 26 locaties (aan huis, in scholen of op projectloca-

tie). Vier andere locaties wachten nog op een taalcoach (plus de al eerder vermelde groep voor 
volwassenen). Voor nieuwe locaties lijkt het zeer moeilijk te zijn om nieuwe coaches te vinden. 

Laat ons hopen dat dit een voorbijgaand probleem is. 
 
Om in weinig woorden heel veel te zeggen over onze taalwerking zeggen we nog dit: “iedereen is 

onmisbaar”, “dagelijkse felicitaties”, “groei en hoop” dat we het kunnen blijven waarmaken...  
  

Rollenspel in de Spectrumschool te Deurne 

 
Tijdens de taalsessies in de Spectrumschool worden leerlingen aangemoedigd om met elkaar een 
dialoog aan te gaan. Taal als communicatie. Gedachten die woorden vormen, maar ook werken 

aan zelfverbeelding en identificatie.  
 
De leerlingen hebber er wel lol in. De coaches trouwens ook. 

Het is dankbaar werken met deze jongeren. Ze gaan helemaal op in hun rol. Ze staan open voor 
correcties en overwinnen hun schroom om contact te zoeken.  

 
Op de foto een moment van non-
verbale communicatie. Soms is het 

moeilijk voor hen de opdracht ernstig 
uit te voeren, maar toch lukt het 

steeds. 
 
Ann en Frank 

Jaarvergadering voor alle vrijwilligers en partners 

 

Woensdag 15 januari 2014 om 19 uur in de refter van de 

Vrije Basisschool, Kapelstraat 19 Broechem (ingang Rubenslaan) 

 
Terugblikken—vooruitkijken 
En genieten van kaas, wijn en fijne vleeswaren én vooral el-

kaar ontmoeten na weer een heel jaar stevige inzet! 



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

 

17.30 uur: start  

Steeds iets hartigs en lekkers 

Sprookjesvertelster Marijke 

Goossens komt terug! 

Professionelen en amateurs 

brengen samen een gezellige mu-

zikale, vocale en poëtische avond  

Kerstproject Chico Latino 

  
Vorig jaar reeds werd vastgelegd dat we rond dit eindejaar als 
kerstproject actie voeren ten voordele van Chico Latino in Pe-

ru. Uw bijdrage voor dit inmiddels bij ons al goed gekend project is dus vandaag 
al welkom op onze solidariteitsrekening BE38 8335 3522 7472 met de melding 

“kerstactie”.   
 
We vroegen ons af wat men in Peru zelf rond Kerstmis doet en vonden dit: 

 
Het plattelandse karakter van het verhaal, waar het kindje Jezus geboren werd in een kribbe, staat 

Peruanen erg aan. Waarschijnlijk is Kerstmis het belangrijkste feest van het jaar. Overal in kerken 
en huizen vind je de meest mooie kerststallen. De Andische bevolking voert dansen en toneelstuk-
ken op en kookt traditionele gerechten. De meeste families kopen de onderdelen voor de kerststal-

len op de fascinerende kerstmarkt van Santurantikuy (het kopen van de heiligen), gehouden in 
Cusco op de Plaza de Armas op 24 December. De kerststallen worden pas weer opgeborgen bij La 

Bajada de los Reyes (Driekoningen) op 6 Januari.  
 
Ambachten zorgen voor kerststallen uit Huamanga stenen, houten altaarstukken, keramiek of ge-

sneden pompoenen die ´buralidados´ genoemd worden en versierd zijn met Yuletide scenes.  
 

Op Kerstavond (Noche Buena) komen fa-
milies samen om Kerst te vieren met ca-
deautjes. Rijkere families eten kalkoen, 

vele anderen doen het met kip. Paneton 
(cake/brood gevuld met vruchten) is erg 

populair, net zoals de warme chocolade-
melk. In de week voor Kerstmis organise-
ren gemeenschappen, kerken of organisa-

ties ´chocolatadas´: rijkeren geven met 
de kerstgedachte in hun achterhoofd aan 

armere kinderen een kop warme chocola-
demelk en in sommige gevallen ook een 

klein cadeautje. Deze traditie is een dui-
delijk kenmerk van Kerst in Cusco. Maar 
een kerstboom en de kerstman komen in 

Cusco ook veel voor zoals in het Westen.  
(Bron: www.amautaspanish.com) 

Kerstwandeling En  
Gezellig Samen Zijn 

26 december 

Oude Molenhoeve, Kapelstraat 99 
Broechem 



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

What’s in a name?  

Magazijn , Loods of SoWi? 

 

In het voorjaar van 2011 ging SoWi 
van start. Meteen werd getracht om 

de naam kenbaar te maken naast 
De Loods. De naamsverwarring blijft 
duren tot vandaag. Toch is het be-

langrijk dat men elke benaming juist 
gebruikt want elke naam dekt een 

andere inhoud. 
 
HET MAGAZIJN = goederensta-

pelruimte = het geheel van onze ac-
tiviteiten in de hangars aan de Van 

den Nestlaan. Twee projecten zijn 
momenteel actief in “Het Magazijn”: 
 

DE LOODS = een project goede-
renhulp voor mensen in nood (geen 

inkomen of noodsituaties), graties 
goederen, enkel op afspraak en mits 
verwijzing. 

 
SOWI of Sociale Winkel = een pro-

ject goederenhulp voor mensen met 
een laag inkomen (te bewijzen), 
waarbij deze mensen een vergoe-

ding aan rommelmarkttarief betalen 
als tegemoetkoming aan de werking 

in het Magazijn. Op dinsdag en 
woensdag van 10 tot 12 uur. Maar 

momenteel kan men op woensdag 
enkel op afspraak komen vanwege 
een gebrek aan voldoende vrijwil-

ligers. 
 

Door het Magazijn worden goederen 
opgehaald en aan huis gebracht. 
Ophalingen kunnen zowel voor De 

Loods als SoWi gebruikt worden. En 
Leveringen gebeuren ook voor beide 

projecten. Mensen die goederen aan 
huis besteld krijgen (of hun verwij-
zers) kunnen gevraagd worden een 

vergoeding te betalen voor dit ver-
voer. 

 
Ziezo: klare taal?  

Welke goederen kan je brengen naar het Magazijn?  

 

We zijn de schenkers 

van goederen enorm 
dankbaar voor hun 

vrijgevigheid.  
 

Soms zijn mensen 
echter boos omdat ze 
gevraagd worden om 

bepaalde goederen 
weer mee naar huis 

te nemen, maar door 
de wijzigende regle-

mentering in het containerpark van Ranst staan wij als vrij-

willigers onder druk. Daarom doen we hier een poging om 
duidelijkheid te scheppen. 

 
 Afhalingen aan huis: 

- gebeuren enkel als men de goederen niet zelf kan brengen 

- in regel nemen vrijwilligers enkel mee wat bruikbaar is in de 

werking van het Magazijn 

- goederen die we niet kunnen gebruiken zullen we in 2014 

enkel tegen vergoeding meenemen, als dit voor de vrijwil-

ligers mogelijk is. Kosten van het containerpark, een bijdra-

ge aan de werking en vervoerskosten zullen aangerekend 

worden. Het is immers een extra dienst die men ons vraagt. 

 

 Criteria voor gebrachte en afgehaalde goederen: 

- ze moeten bruikbaar zijn: onbeschadigd, in goede staat (bv. 

geen materiaal dat waardeloos door ouderdom zoals vergeel-

de plastic dozen, doorgezakte of bevlekte matrassen), volle-

dig (geen ontbrekende stukken), proper en zonder 

“bijprodukten” zoals etensresten of ander afval 

- goederen moeten nuttig zijn in elk huishouden, van bestek 

tot meubilair 

- kledij graag vooraf wassen, geen afgedragen of te herstellen 

schoeisel 

- speelgoed in sluitende en originele dozen of passende bakken 

(bv. Lego in een stevige plastic speelgoedbak) 

- absoluut noodzakelijke goederen voor mensen in armoede 

worden meestal altijd aanvaard, maar minder noodzakelijke 

dingen kunnen periodiek toch geweigerd worden. We verko-

pen deze zaken graag op onze rommelmarkt, maar ze krijgen 

geen voorrang op de goederen die we voor onze cliënten 

vaak dringend nodig hebben. Die onvoorspelbaarheid kan 

verwarring scheppen, dat begrijpen we, maar het kan niet 

anders… 

 

 Goederen kunnen enkel worden gebracht aan de afleveringsba-

lie (2e poort) in het Magazijn op vrijdagen tussen 14 en 16 uur 

(of op afspraak). Zij worden bijafgifte nagekeken en onmiddel-

lijk gesorteerd. Sommige zaken worden door ons verzameld 

voor recyclage en worden daarom bij uitzondering wel 

aanvaard omdat zij inkomsten betekenen voor de wer-

king, bijvoorbeeld metaal. Zaken die we niet kunnen 

gebruiken worden mee terug gegeven.  

 

Bedankt dat u met deze richtlijnen rekening wil 
houden!     



      

 

 

 

     

    

 
  

      

      

met een goedkope winkel in de buurt, de dokter en tand-

arts vlakbij, postpunten, een speelpleintje en meerdere 

scholen waar je kinderen te voet naartoe kunnen… 

  

Armoede en wij… 

Christenen onder ons kennen het verhaal van “De arme weduwe”: “Gezeten tegenover de offerkist, bekeek 

Hij hoe de menigte kopergeld in de offerkist gooide. Veel rijken gooiden er veel in. Er kwam een arme we-

duwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei 

tegen hen: 'Ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen. Want allen 

gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij gooide er van haar armoede alles in wat ze had, heel haar 

levensonderhoud.’” Christus beoordeelde in dit verhaal het gedrag van schriftgeleerden, die vaak leefden 

van wat zij van gewone mensen, armen, ontvingen. Lucas zal in zijn versie van dit verhaal het gedrag van 

rijke schriftgeleerden door Jezus schijnheilig laten noemen. Jezus wil in beide gevallen zijn toehoorders op-

roepen om open te staan voor armen en om voor hen in de bres te springen. Minstens mag men hen niet de 

schuld geven van hun leed! 

  

Welzijnszorg, welzijnsschakels… 

Welzijnszorg voert tijdens haar jaarlijkse campagne actie rond het thema “Armoede (op den) buiten”. Zo 

kaarten zij onderwerpen aan zoals de nabijheid van diensten, de vervoersproblemen, een duidelijk lokaal 

armoedebeleid en de huisvestingsnoden op het platteland. Welzijnsschakels, zoals wij, trachten lokaal iets 

te doen. Welzijnszorg tracht ook invloed uit te oefenen op het beleid. 

Door omhalingen, acties zoals “Soep op de stoep”, en de sleutelactie (een petitie in de vorm van een sleu-

tel) bieden ieder van ons de kans om bij te dragen aan een betere toekomst voor mensen in armoede, ook 

op den buiten! Laat het aan je hart komen… zeker naar Kerstmis toe! (Chris Nollet) 
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Bemoedigingen 

 

Toen we een oproep lanceerden bij onze vrijwilligers om artikeltjes voor onze nieuwsbrief in te 
zenden stuurde Frans Douwen volgende aanmoedigende woorden. Het was niet de bedoeling dat 

de tekst zou gepubliceerd worden in de Nieuwsbrief, maar aanmoedigende woorden mag iedereen 
krijgen. Daarom, Frans, zetten we jouw woorden zomaar in de brief. We waarderen ze van harte! 

 
“De Nieuwsbrief zal zijn vruchten kunnen afwerpen! De volgende nieuwsbrief is een gunstig mo-
ment om het publiek gevoelig en bewuster te maken met wat wij in onze diepste dromen willen 

verwezenlijkt zien. Welke wereld bouwen wij? Vrede en gerechtigheid, delen en breken met ve-
len... Wellicht een uitnodiging om peter of meter te worden van een gehandicapt kind. Een uitno-

diging om te herinneren aan het Grosboek waarin alle projecten van Ranst mooi beschreven 
staan. Wordt er Kerstmiswandeling gehouden met een viering in de hoeve op de Kapelstraat? Een 
goeie belevenis voor jong en minder jong! Volgende week 1 december Missio Broechem zal veel 

volk aantrekken en hun bedoeling is ook een broederlijk duwtje te geven aan de mensen in Afri-
ka, Zuid-Amerika, Azië waar gezocht wordt naar meer menswaardige levenscondities. De voorbije 

viering van Recht en Welzijn, Wereld-Delen mag nog eens goed vermeld worden en aan bod ko-
men. Er is de grote groep van vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken om bruggen te 
werpen tussen mensen.  

Ik hoop dat er een goeie stoot van inspiratie een goeie nieuwsbrief zal produceren: 
Goeie moed! 
Frans” 

Vormingsdag rond Taal en taalbeleid NT2   3 februari 2014   

Refter Vrije Basisschool Kapelstraat 19 Broechem (ingang Rubenslaan) 

 

Onze stuurgroep Taal richt een studiedag in rond krachtlijnen voor taalbeleid Nederlands tweede taal in de 

school. Al onze taalwerkers, ook zij die met volwassenen werken, directies en zorgcoördinatoren van de 

scholen waarin wij actief zijn én de begeleidende clb’s zijn van harte welkom. 

Onthaal vanaf 9 uur en start om 9.30 uur. Om 12.30 uur eindigen we met koffie en broodjes en heeft ieder 

nog de kans om aan de hand van een kleine uitstalling uit te wisselen rond pedagogisch materiaal voor de 

taalwerking.  



 

 

 

Geef ons eens een flinke duw in de rug! 

 

Stort jouw gift op BE81 7895 7791 6924  

 

Of, wilt u een belastingsattest?  
Stort dan uw bijdrage op BE80 7765 9023 3377 van Ca-
ritas Hulpbetoon vzw, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel 

met vermelding van “Project 376 Het NET”.  
 

U zal vanaf 40 euro per jaar een fiscaal attest ontvan-
gen van Caritas Hulpbetoon vzw, aan wie deze gift on-
herroepelijk toekomt. Deze vzw beslist autonoom over 
de bestemming van de ontvangen fondsen. U kunt uw 

voorkeur voor onze werking aangeven door            
“Project 376 Het NET” te vermelden op het overschrij-

vingsformulier. Die aanduiding heeft wel geen afdwing-
baar karakter,  maar bezorgt ons toch de noodzakelijke 

steun voor onze solidariteitswerking en   
vrijwilligersproject  “Het NET”.  

 

Hartelijk dank voor uw steun! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLG ONS OP ONZE WEBSITE 
 

 www.wereld-delen.be  
Hier vindt u ons gevarieerd aanbod! 

 

Hebt u vrienden die zich willen inzetten voor een 
goed doel, voor het  geluk van anderen?  

Geef hen dan dit exemplaar van “Schakelen”  

en laat hen om informatie mailen of bellen  
naar ons secretariaat. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Wij zoeken dringend enthousiaste colle-

ga’s voor allerlei vrijwilligerswerk: 

 

 Sterke mannen en vrouwen voor het 
sorteerwerk in het Magazijn 

 Twee onthaalmedewerkers voor het 
onthaal van personen die goederen 

schenken en selectie van de goe-

deren 
 Begeleiders voor het onthaal van cli-

ënten (mensen met een laag inkomen)  
in Het Magazijn op vrijdag in het pro-

ject De Loods en/of op woensdag in het 
project Sociale Winkel. 

 Taalcoaches voor minderjarigen uit de 
regio Lier—Zandhoven—Poederlee 

 Taalcoach Nederlands voor volwasse-
nen in Broechem 

 Regiobegeleider voor de taalwerking 
regio Oost 

 Vrijwillige gezinsbegeleiders voor 
nieuwkomers en mensen in armoede in 

Lier 

 Student informatica voor het herte-
kenen van onze website! 

 Personen uit omgeving Ranst met inte-
resse voor ontwikkelingssamen-

werking 
 

 
Interesse, vragen? 

 

Aarzel niet en mail  
naar wereld-delen@scarlet.be  

en maak een afspraak ter kennismaking. 

Ontmoetingsgroep planning 

 

4 januari: Nieuwjaarsfeest 

1 februari: Samen “vreemd” koken 

1 maart: Carnaval vieren 

17 maart: Uitstap naar de ZOO in Antwerpen 

12 april: Feest van de lente 

3 mei: Uitstap naar Bokrijk 

7 juni: IJs in Pulle 

+/- 21 juni: Activiteit vluchtelingendag 

 

Twee denkdagen: “Wat houdt mij bezig—

leven met een laag inkomen?” 

12 februari 

16 april 

 

Let op: dit zijn voorlopige data.   

Let op jouw uitnodigingen! 

Onze contactpersonen: 

 

Ranst: An Fourneau,  
 tel. 0484356088 
Broechem: Eveline Verboven,  

 tel. 0493547988 
Emblem: (zie Broechem) 

Oelegem: Huysmans-Dieltiens Maria,  
 tel. 03/3831630 


